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Adventure Wellness I ชุุมพร 1211 Adventure Wellness I ชุุมพร

ชม ร่กา   ชม ร่กา   
ท่ี่� ชุุมชุนบ้้านถ้ำำ�าสิิงห์์ท่ี่� ชุุมชุนบ้้านถ้ำำ�าสิิงห์์

ให้วัันหย์ุดิของคุณ์หอมกรุ่นไปิดิ้วัย์กลิ�นกาแฟู๊	กับทริปิชุมไร่กาแฟู๊ของชุุมชุนบ้านถึำ�าสิงห์ที�ชุาวับ้านร่วัมใจักัน
สร้างสรรค์อุตสาหกรรมกาแฟู๊ขนาดิเล็กเพื�อหล่อเลี�ย์งชุุมชุน	ในราคาสบาย์กระเปิ๋า	อีกทั�งคุณ์ย์ังสามารถึเรีย์นร่้
วัิธูีการชุงกาแฟู๊ที�ถึ่กปิากคุณ์

tumsingcoffee.blogspot.com
วิิสาหกิิจชุุมชุนกิลุุ่�มกิาแฟบ้้านถ้ำำ�าสิงห์
www.facebook.com/ThamsingcoffeeforSocial

18 หม่� 1 ตำำาบ้ลุ่ถ้ำำ�าสิงห์ อำำาเภอำเมือำงชุุมพร 
จังหวัิดชุุมพร 86100
(+66) 82 480 2131, (+66) 89 292 1919
coffeethamsing@gmail.com

Adventure 
Activities

ำ านำาชมปะการงำานำาชมปะการง
อุ ยาน ห่งชาตหมู่เกาะชุมพรอุ ยาน ห่งชาตหมู่เกาะชุมพร
โดย SC ทัี่วร์ดำานำ� า ตกห์มึก ชุุมพรโดย SC ทัี่วร์ดำานำ� า ตกห์มึก ชุุมพร

พายเรอ ายกพายเรอ ายก
ท่ี่� ชุุมชุนท้ี่องตมให์ญ่่โฮมสิเตย์ท่ี่� ชุุมชุนท้ี่องตมให์ญ่่โฮมสิเตย์

ป่น กรยานป่น กรยาน
เ ี่ย รม ะเ ปากนำาชุมพรเ ี่ย รม ะเ ปากนำาชุมพร

โดยสิยาม คาตามารันโดยสิยาม คาตามารัน

ลงเรือออกทริปิท่องโลกใต้นำ�าไปิกับนักดิำานำ�ามืออาชุีพ	
เดิินทางดิ้วัย์เรือสำาราญ่สุดิหร่	พร้อมอุปิกรณ์์ดิำานำ�าตื�น
สำาหรับการผ่จัญ่ภูัย์ที�สมบ่รณ์์แบบ	ออกสำารวัจั 
เกาะต่าง	ๆ	ในจัังหวัดัิชุุมพร	ชุมควัามอุดิมสมบ่รณ์ ์
ของปิะการังในแถึบอุทย์านแห่งชุาติหม่่เกาะชุุมพร	
พร้อมกิจักรรมตกหมึกจัากบนเรือ	

พาย์เรือคาย์ักสำารวัจัเส้นทางการวัางไข่ของเต่า 
หลากสาย์พันธูุ์	พร้อมร่วัมสร้างปิราการปิ้องกัน 
ไข่เต่าจัากภูัย์ธูรรมชุาติเพื�อส่งเสริมการอนุรักษิ์เต่า
และระบบนิเวัศอย่์างย์ั�งย์ืน

ป่ิ�นจัักรย์านเพิ�มควัามแข็งแรงให้ร่างกาย์	พร้อมอิ�มเอม 
ไปิกับวิัวัริมทะเลปิากนำ�าชุุมพรที�จัะเติมเต็มจิัตวิัญ่ญ่าณ์
ของคุณ์ให้กลับมาสดิชุื�นอีกครั�ง	และชุุมพรยั์งเปิ็น 
หนึ�งในสถึานที�ที�ย์อดิเย์ี�ย์มในการทำากิจักรรม 
กลางแจั้งอีกดิ้วัย์

52/3 หม่� 6 ตำำาบ้ลุ่ปากินำ�า อำำาเภอำเมือำงชุุมพร 
จังหวัิดชุุมพร 86100
(+66) 93 387 3110
sc.chumphon@gmail.com
ทััวิร์ดำานำ�า ตำกิหมึกิ ชุุมพร SC World Express
www.facebook.com/sctourchumphon

212 หม่� 10 ตำำาบ้ลุ่ทั�ายาง อำำาเภอำเมือำงชุุมพร 
จังหวัิดชุุมพร 86120
(+66) 7755 3123
info@siamcatamarantours.com
www.siamcatamarantours.com
Siam Catamaran Tours ดำานำ�าชุุมพร
www.facebook.com/SiamCatamaran

โฮมสเตำย์ท้ัอำงตำมใหญ่� หม่� 1 ตำำาบ้ลุ่ด�านสวีิ 
อำำาเภอำสวีิ จังหวัิดชุุมพร 86130
(+66) 81 345 6743
watcharin1@msn.com
www.TongTomYai.com
โฮมสเตำย์ท้ัอำงตำมใหญ่� จังหวัิดชุุมพร
www.facebook.com/tongtomyaihomestay
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Wellness 
Food & Coffee

ร้านภู าหน้าเ  ร้านภู าหน้าเ  

ให้รางวััลตัวัเองดิ้วัย์กาแฟู๊แก้วัโปิรดิ	หย์ุดิคิดิเรื�องงานแล้วัดิื�มดิำ�ากับวัิวัสุดิฟู๊ินตรงหน้าของขุนเขา	หาดิทราย์ 
และท้องทะเล	พร้อมส่ดิอากาศบริสุทธูิ�ให้เต็มปิอดิ

11 ตำำาบ้ลุ่ปากิคลุ่อำง อำำาเภอำปะทิัวิ จังหวัิดชุุมพร 86210
(+66) 82 529 2871
ภ่ผาหน้าเลุ่ PhuPha-NaLay Cafe'n Camping
www.facebook.com/cafephulay

ร้านส นนาย ำาร้านส นนาย ำา ร้านอาหารพนงตก ี ูร้านอาหารพนงตก ี ู

สวันสุดิแปิลกที�รวับรวัมสุขาแบบต่าง	ๆ	ให้นักเดิินทาง
ไดิ้ตื�นตะลึงและแวัะถึ่าย์ร่ปิ	พร้อมห้องอาหารส่วันตัวั 
ที�เสิร์ฟู๊เมนเ่พื�อสุขภูาพตำารับชุาวัใต้ขนานแท้

ชิุมเมน่อาหารทะเลรสเด็ิดิที�ปิรุงสดิจัากวััตถุึดิิบท้องถิึ�น
สดิใหม่	อาหารทะเลแบบดัิ�งเดิิมและเมน่สไตล์ท้องถิึ�น
ภูาคใต้	ท่ามกลางบรรย์ากาศสบาย์	ๆ	ริมชุาย์ทะเล
เปิ็นอีกหนึ�งพิกัดิปิ่กหมุดิที�ใครมาชุุมพรไม่ควัรพลาดิ	199 หม่� 7 ตำำาบ้ลุ่ตำะโกิ อำำาเภอำทุั�งตำะโกิ 

จังหวัิดชุุมพร 86220
(+66) 89 652 0736 
Suannaidum@yahoo.com
สวินนายดำา เมือำงส้วิมแปลุ่กิ Suan Nai Dum 
Amazing Toilet
www.facebook.com/SuannaidumChumphon

ร้าน ุงเ ็นกุ้งห งร้าน ุงเ ็นกุ้งห ง

อีกหนึ�งขุมทรัพย์์ควัามอร่อย์ที�ซี่อนตัวัอย์่่ในชุุมพร	เมนส่ไตล์โฮมเมดิโดิย์	“ลุงเผ่ล็น”	เมน่ขึ�นชุื�อของร้านคือกุ้ง 
และป่ิขนาดิใหญ่่ยั์กษ์ิ	นำ�าจิั�มซีีฟู้่๊ดิส่ตรเด็ิดิ	นอกจัากนี�ยั์งมีห่อหมกปิลาที�ขึ�นชืุ�อ	ด้ิวัย์รสชุาติเข้มข้นของเครื�องแกง

ร้านลุุ่งเผล็ุ่นกุ้ิงหลุ่วิง ตำำาบ้ลุ่บ้างหมากิ 
อำำาเภอำเมือำงชุุมพร จังหวัิดชุุมพร 86000
(+66) 89 921 8927

ร้านอำาหารพนังตัำกิ ซีีฟ่�ด ตำำาบ้ลุ่นาทุั�ง 
อำำาเภอำเมือำงชุุมพร จังหวัิดชุุมพร 86000
(+66) 83 312 1472
ร้านอำาหารพนังตัำกิ ซีีฟ่�ด
www.facebook.com/ร้านอำาหารพนังตัำกิ-ซีีฟ่�ด
-1532422147013619

kanokkan7059@gmail.com
ร้านอำาหารลุุ่งเผลุ่็นกุ้ิงหลุ่วิง
www.facebook.com/ร้านอำาหารลุุ่งเผล็ุ่นกุ้ิงหลุ่วิง
-820991334595529/
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Wellness 
Activities

นตรีบำาบ   นตรีบำาบ   
ท่ี่� ธููษิิฏา เวลเนสิ ร่สิอร์ตท่ี่� ธููษิิฏา เวลเนสิ ร่สิอร์ต

ผ่่อนคลาย์ไปิกับเสีย์งเพลงที�ขับกล่อมโดิย์เครื�องดินตรีหลากหลาย์ชุนิดิ	เป็ินการบำาบัดิจิัตใจัเพื�อบรรเทาควัามเหนื�อย์ล้า
และเปิดิิโสตปิระสาทการรับร่้	โดิย์ใชุ้เสีย์งดินตรีในการบำาบัดิ

info@tusitawellness.com
www.tusitawellness.com
Tusita Wellness Resort
www.facebook.com/TusitaWellnessResort

259/9 หม่� 1 ตำำาบ้ลุ่ปากิตำะโกิ อำำาเภอำทุั�งตำะโกิ 
จังหวัิดชุุมพร 86220
(+66) 7763 0920, (+66) 7751 0452,  
(+66) 89 789 1716

น ู ร่างกายน ู ร่างกาย
ท่ี่�อาร์ โมเน่ย วิลเลจ ร่สิอร์ต แอนด์ สิปาท่ี่�อาร์ โมเน่ย วิลเลจ ร่สิอร์ต แอนด์ สิปา

สปา ราย าก ะเสปา ราย าก ะเ
ท่ี่�อาร์ โมเน่ย วิลเลจ ร่สิอร์ต แอนด์ สิปาท่ี่�อาร์ โมเน่ย วิลเลจ ร่สิอร์ต แอนด์ สิปา

ย ะบำาบ รม ะเย ะบำาบ รม ะเ
โดยโยคะฟลายชุุมพรโดยโยคะฟลายชุุมพร

เพราะการกำาหนดิลมหาย์ใจัที�ถึ่กต้องคือกุญ่แจัลับ 
ส่่สุขภูาพที�แข็งแรง	คลาสนี�จัึงใชุ้ศาสตร์แห่งการบำาบัดิ
ดิ้วัย์นำ�ามาชุ่วัย์ฝึึกสมาธูิและชุำาระล้างควัามหม่นหมอง
ของจัิตใจั	ทำาให้คุณ์ร่้สึกดิีขึ�นทั�งทางร่างกาย์และจัิตใจั	
คลาย์ควัามเครีย์ดิจัากโลกภูาย์นอกที�กดิดิัน	อีกทั�ง 
ยั์งชุ่วัย์ให้มีภู่มิคุ้มกันที�แข็งแรง

มอบรางวััลให้ตัวัเองเปิ็นผ่ิวัที�เปิล่งปิลั�งสุขภูาพดิีจัากการขัดิผ่ิวัดิ้วัย์ทราย์ทะเลเนื�อละเอีย์ดิ	ชุ่วัย์ผ่ลัดิเซีลล์ผ่ิวั 
ที�ตาย์แล้วัพร้อมกระตุ้นการไหลเวัีย์นของโลหิต	การบำาบัดิดิ้วัย์ทราย์เปิ็นแนวัทางปิฏิบัติเพื�อสุขภูาพแบบโบราณ์ 
ที�ชุ่วัย์รักษิาและผ่่อนคลาย์ร่างกาย์	เปิ็นการบำาบัดิทางธูรรมชุาติที�รักษิาอาการปิ่วัย์

คลาสโย์คะริมทะเล	ให้หาดิทราย์และเกลีย์วัคลื�นชุ่วัย์
ปิรับจั่น	พลังงานบวักของร่างกาย์	และฝึึกสมาธูิไปิกับ
ท่าโย์คะที�ชุ่วัย์ให้คุณ์ค้นพบกับควัามสงบภูาย์ในตัวัเอง

Studio S ตำำาบ้ลุ่ทั�าตำะเภา อำำาเภอำเมือำงชุุมพร 
จังหวัิดชุุมพร 86000
(+66) 90 545 0555
Studio S - Yogafly Chumphon : โยคะฟลุ่ายชุุมพร
www.facebook.com/Studio-S-Yogafly-
Chumphon-โยคะฟลุ่ายชุุมพร-1886847334896146

85 หม่�ทีั� 5 ตำำาบ้ลุ่นาชุะอัำง อำำาเภอำเมือำงชุุมพร 
จังหวัิดชุุมพร 86000
(+66) 7762 2899
office@armoniavillage.com
armoniavillage.com
Armonia Village Resort And Spa,ชุุมพร
www.facebook.com/armoniavillage2

85 หม่�ทีั� 5 ตำำาบ้ลุ่นาชุะอัำง อำำาเภอำเมือำงชุุมพร 
จังหวัิดชุุมพร 86000
(+66) 7762 2899
office@armoniavillage.com

armoniavillage.com
Armonia Village Resort And Spa,ชุุมพร
www.facebook.com/armoniavillage2
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Wellness 
Stays

ู า เ เนส รีสอรตู า เ เนส รีสอรต

รีสอร์ตดิ้านการดิ่แลสุขภูาพที�ครบวังจัรที�สุดิแห่งหนึ�งในชุุมพร	โอบล้อมดิ้วัย์ต้นไม้น้อย์ใหญ่่และควัามเงีย์บสงบ 
ของหาดิอรุโณ์ทัย์ที�ชุ่วัย์อุ้มชุ่จัิตใจัให้ไดิ้พักผ่่อนอย์่างเต็มที�	อีกทั�งย์ังสามารถึออกไปิสำารวัจัเกาะ	อาณ์าจัักรใต้นำ�า	
หรือนอนพักผ่่อนบนชุาย์หาดิอีกดิ้วัย์

www.tusitawellness.com
Tusita Wellness Resort
www.facebook.com/TusitaWellnessResort

259/9 หม่� 1 ตำำาบ้ลุ่ปากิตำะโกิ อำำาเภอำทุั�งตำะโกิ 
จังหวัิดชุุมพร 86220
(+66) 7763 0920, (+66) 7751 0452
(+66) 89 789 1716
info@tusitawellness.com

อาร มเนีย เอาร มเนีย เ
รีสอรต อน  สปารีสอรต อน  สปา

อิ�มเอมกับบริการที�ไม่มีใครเทีย์บและทำาเล 
ที�ตั�งใกล้กับหาดิทุ่งวััวัแล่นแสนเงีย์บสงบ 
ทำาให้โรงแรมแห่งนี�มีเสน่ห์และเหมาะสำาหรับ 
นักเดิินทางผ่่้รักสุขภูาพตัวัจัริง	มีสิ�งอำานวัย์ 
ควัามสะดิวักและการบริการอย่์างครบครัน

85 หม่�ทีั� 5 ตำำาบ้ลุ่นาชุะอัำง 
อำำาเภอำเมือำงชุุมพร จังหวัิดชุุมพร 86000
(+66) 7762 2899
office@armoniavillage.com
armoniavillage.com
Armonia Village Resort And Spa,ชุุมพร
www.facebook.com/armoniavillage2
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